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Tilstede:  Kurt Hansen (KH, kasserer), Bent Bruun (BB, næstformand), Jens Andersen (JA, medlem), Bengt 
Burkal (BBU, medlem), Søren Langager, (SL, medlem) Eva Karlsen (EK, suppleant), Flemming Gerson (FG, 
suppleant), Jens Elvang (JE, manager) 
Lone Lindskov Bruun (LLB, referent) 
 
Ikke tilstede: Jørgen Fink (JF, formand), Bjarne Brønning Nørlem (BN, medlem) 
 
BB byder velkommen  
 
Dagsorden 
 

1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde. 
Referat blev godkendt og underskrevet. 
 

2. Udestående punkter fra sidste møde 
a. Rehabgolf, Kommer tilbage til dette under pkt. 6. 

 
3. Økonomi  

a. Måneds- og perioderegnskab 
JE gennemgik regnskabet. 
Blev taget til efterretning. 

b. Restancer 
Restancer er faldende, der gøres en ekstra indsats for at få de sidste tilgodehavender ind. 

c. Likviditetsbudget 
JE gennemgik de udsendte likviditetsbudgetter. 
Blev taget til efterretning 

d. Medlemsstatistik 
JE gennemgik medlemsstatistikken. 
Pr. 9/5 er vi i alt 1199 medlemmer, heraf 114 juniorer og ung-seniorer, 125 medlemmer på 
9 huls medlemmer og 34 passive. Der er pt. 81 prøvemedlemmer. 
 

4. Meddelelser fra formanden/næstformanden 
BB. Lån er endeligt på plads og dokumenter er underskrevet. 
Falk Petersen har lavet et sponsorat med KGC. 
 

5. Meddelelser fra manager og sekretariat 
a. Vandboring – der er igen vand på anlægget. Intet nyt vedr. skade / produktansvar. 
b. ISO14001 – certifikatet er i hus. Nu begynder arbejdet. 
c. P-båse – maling af streger opstarter asap. Maling leveres i denne uge. 
d. Grusvej ved klubhuset får tilført mere overfladebelægning hele vejen mod 1. tee. 
e. Robotklipper og opsamler leveres forventelig i næste uge. 
f. Møde med Kolding Kommune den 13. juni 2022 vedr. træer på tee 2/9, om mulighed for 

fældning. 
g. Tee hul 2/9 klippes og topdresses og åbnes i det omfang det er muligt. Herved skal banen 

ikke rates om. 
JA vil gerne at der informeres på hjemmesiden om hvad der sker på banen f.eks. hvad der 
arbejdes med så alle er informeret.   

h. Der etableres Online shop med klubtøj i samarbejde med IKON. 
 

6. Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer/forbindelsesofficerer 
a. Rehab Golf (JE pva. BN). 
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JE og BN – hjemmeside bliver tilrettet og vi skal have mentorer der vil hjælpe til med 
projektet. Kolding Kommune er informeret. 

b. Baneservice (KH) 
KH miljømøde: det er besluttet for at der sættes en ekstra ny affaldsstation op ved 
klubhuset. 
Affald på banen, KH til FG kan baneservice hjælpe, FG vi tager billeder og aflevere til 
sekretariatet. FG baneservice ønsker ikke at samle skrald op, på banen. FG fremlægger 
bestyrelsens ønske på næste baneservice møde.  

c. Klublivsudvalg (EK) 
EK, klublivsudvalg har været en udfordring, der har været medlemmer der har meldt sig ud 
og ind. Jeg er nu formand for udvalget og arbejder med at få struktur i udvalget og definere 
og afgrænse opgaver der skal løftes.   

  
7. Status Greenkeepergård (BB) 

BB har lavet kort status og redegjorde for de sidste uafsluttede opgaver. 
Når de sidste regninger er indkommet, udarbejdes et endeligt regnskab for byggeriet. 
 

8. Interne bestyrelsessager 
Ingen. 
 

9. Eventuelt 
a. Møderække: 

1) Mandag den 20/6 kl. 17.00-19.00 
2) Mandag den 15/8 kl. 17.00-19.00 
3) Mandag den 19/9 kl. 17.00-19.00 
4) Mandag den 24/10 kl. 17.00-19.00 
5) Mandag den 21/11 kl. 17.00-19.00 
6) Mandag den 12/12 kl. 17.00-19.00 
7) Mandag den 30/1 - 2023 kl. 17.00-19.00 
8) Mandag den 27/2 - 2023 kl. 17.00-19.00 + kl. 19.00 Generalforsamling 

 
Bestyrelsen 
Kolding Golf Club 
 
 
_______________________  ____________________________ 
Jørgen Fink (formand)  Bent Bruun (næstformand)   
 
 
_______________________  ____________________________ 
Kurt Hansen (kasserer)  Søren Langager (medlem) 
 
 
_______________________  ____________________________ 
Bengt Burkal (medlem)  Bjarne Brønning Nørlem (medlem) 
 
 
_______________________ 
Jens Andersen (medlem) 


